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วันที ่1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) 
 (CI838 : 08.30-13.10) – ไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ตลาดกลางคืน 

05.30 น. คณะพรอ้มกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 8 เคาเตอร ์S  สายการบินไชน่า แอรไ์ลน์ รวมน า้หนักกระเป๋า 30 
กิโลกรมัโดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกก่อนขึน้เครื่อง 
ส าคัญมาก!! ไม่อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก เนื้อสัตว ์หรือเนื้อสัตวแ์ปรรูปเข้าเมืองไต้หวันหากฝ่าฝืนมีโทษจับ
ปรับได้ 

08.30 น. ออกเดินทางสูถ่ึง สนามบนิเถาหยวน กรุงไทเป เมืองไต้หวัน โดยสายการบินไชน่า แอรไ์ลน ์เท่ียวบนิท่ี CI838  (มีอาหาร
และเคร่ืองดืม่บริการบนเคร่ือง) 

13.10 น. เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน กรุงไทเป เมืองไต้หวัน  เวลาทอ้งถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง (เพ่ือความสะดวกใน
การนดัหมาย กรุณาปรบันาฬกิาของท่านเป็นเวลาทอ้งถิ่น) หลงัจากท่านไดผ้า่นพธีิการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร 

กลางวัน รับประทานอาหารแบบกล่อง (แฮมเบอเกอร+์เคร่ืองดืม่) 
 จากนัน้น าท่านเดนิทางโดยรถโคช้สู ่เมืองไถจง น าท่านสู ่หมู่บ้านสายรุ้ง เดิมเป็นหมู่บา้นทหารผ่านศกึของพรรคก๊กมินตั๋งใน

ยคุสงครามกลางเมืองของจีน ท่ีเดินทางลีภ้ัยมารวมตวัท่ีไตห้วนั เวลาผา่นมาหลายสบิปี ผูค้นยา้ยออก บา้งก็ลม้หายตายจาก
กนัไป ตอ่มามีโครงการรือ้หมู่บา้นแห่งนีแ้ละสรา้งเป็นเมืองใหมแ่ต่ ในระหวา่งท่ีท าการรือ้ถอนมีทหารเก่านายหนึ่งนามวา่ คณุปู่
หวง หย่ง ฟู่  ตดัสนิใจวาดภาพและระบายสีแนวก าแพง และตวับา้น นัยว่าเป็นเสมือนการบอกลาหมู่บา้นแห่งนีท่ี้ ภาพวาดบน
ก าแพงและตวับา้นสะดดุตาผูพ้บเห็น ดว้ยสีสนัท่ีสดใสเป่ียมไปดว้ยความสขุ ทัง้ตวัหนงัสือ ตวัการต์นู ใบหนา้คน จนไดร้บัการ
กลา่วขานในวงกวา้ง 

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ – ไตห้วนั (สนามบนิเถาหยวน) (CI838 : 08.30-13.10) – ไทจง – หมูบ่า้นสายรุง้ – ตลาดกลางคืน 
วนัท่ี 2. หนานโถว – ลอ่งเรือทะเลสาบสรุยินั จนัทรา – วดัพระถงัซมัจั๋ง – วดัเหวนิหวู ่– ไทเป – รา้นคอสเมตคิ – ชอ้ปปิง้ซีเหมนิตงิ 
วนัท่ี 3. ชอ้ปปิง้เคก้พายสบัปะรด – อทุยานแห่งชาตเิย๋หลิว่ – หมูบ่า้นโบราณจิ่วเฟ่ิน – ตกึไทเป 101 (ไมร่วมค่าขึน้ตกึชัน้89) – ตลาดซ่ือหลนิ
ไนทม์ารเ์ก็ต – แช่น า้แรส่ไตลไ์ตห้วนัแบบส่วนตวัภายในหอ้งพกั 
วนัท่ี 4. Germanium Power – ตลาดปลาไทเป – DUTY FEE – อนสุรณส์ถานเจียงไคเช็ค – วดัหลงซาน (ขอพรความรกั) – ไตห้วนั (สนามบนิ
เถาหยวน) – กรุงเทพ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ (CI837: 23.20-02.20+1) 
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น าท่าน ช้อปป้ิงตลาดกลางคืน ของเมืองไถจงมีสนิคา้หลากหลายประเภททัง้แบบแผงลอยและรา้นย่ีหอ้แบรนดร์ะดบักลาง 
รา้นเครื่องส  าอางคจ์ากญ่ีปุ่ น รา้นรองเทา้กีฬาย่ีหอ้ตา่งๆ เสือ้ผา้หลากหลายย่ีหอ้ ทัง้ย่ีหอ้ทอ้งถิ่นของไตห้วนัเอง ใหท้่านไดเ้ลือก
แวะซือ้ แวะชมตามใจชอบ หากท่านใดไม่ใช่ขาช้อปปิ้งก็ไม่ตอ้งกลัวเบ่ือเพราะตลาดแห่งนีย้ังเป็นตลาดท่ีรวบรวมอาหาร
ทอ้งถิ่น อาหารทานเลน่หรือทานจรงิจงัแหลง่ใหญ่ท่ีสดุของไถจงอีกดว้ย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
ทีพั่ก ORANGE HOTEL-TAICHUNG  หรือเทยีบเท่า 

วันที ่2 
หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจ๋ัง – วัดเห
วินหวู่ – ไทเป – ร้านคอสเมตคิ – ช้อปป้ิงซีเหมินตงิ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 
 เดนิทางสู่ เมืองหนานโถว มณฑลท่ีใหญ่ท่ีสดุของไตห้วนั ท่ีไม่มีทางออกสู่ทะเล น าท่าน ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา 

ซึ่งเป็นทะเลสาบน า้จืดท่ีเกิดขึน้ตามธรรมชาติท่ีใหญ่ท่ีสดุของไตห้วนัเสน้ทางรอบทะเลสาบมีความยาวถึง 33 กิโลเมตร หาก
มองจากมมุสงูทะเลสาบแห่งนีจ้ะมีรูปร่างครึง่บนเหมือนพระอาทิตย ์ครึ่งล่างเหมือนพระจนัทรเ์สีย้วท่ีก าลงัประกบกนัอยู่และ
ยงัเป็นต าแหน่งฮวงจุย้ทีดีมีมงักรลอ้มรอบ พืน้ท่ีบริเวณนีถื้อว่าเป็นจุดรบัพลงัมงักรท่ีสมบูรณ์ท่ีสดุของไตห้วนั  น าท่านนั่งเรือ
ยอรช์แบบสว่นตวัของคณะ ชมความงามบรรยากาศรอบๆ ทะเลสาบแห่งนี ้ 
จากนัน้น าท่านสู ่วัดพระถังซัมจ๋ัง นมสัการพระทนต(์ฟัน) ของพระถังซัมจั๋ง ท่ีอัญเชิญมาจากชมพทูวีปและยังเป็นจดุชมวิว
ทะเลสาบในมมุสงูอีกดว้ย ท่านจะไดถ้่ายรูปกบัมมุทีสวยท่ีสดุของทะเลสาบสรุยินั จนัทรา   
จากนัน้น าท่านกราบไหวส้ิ่งศกัดิส์ิทธิท่ี์ วัดเหวินหวู่ เช่น ศาสดาขงจือ้ เทพเจา้แห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจา้แห่งความ
ซ่ือสตัย ์และเทพเจา้แห่งความรกัองคใ์หม่ล่าสุดหรือท่ีเรารูจ้ักกันในนาม “เฒ่าจันทรา” ท่ีมีช่ือเสียงมากในดา้นความรกัท่ีวดั
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หลงซันไทเป วดันีถื้อว่าเป็นจุดศูนย์รวมของเทพเจ้าส  าคัญท่ีท่านสามารถมาขอพรไดค้รบทุกความปรารถนาท่ีวัดนี ้สิ่งท่ี
น่าสนใจยังไม่หมดแคนี่ย้งัมีสงิโตหินอ่อน 2 ตวั ท่ีตัง้อยู่หนา้วดั ซึ่งมีมลูค่าตวัละ 1 ลา้นเหรียญดอลลา่รไ์ตห้วนัเป็นฉากหลงัให้
ท่านไดถ้่ายรูปคูอี่ก 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูปลาประธานาธิบด)ี 
 สมควรแก่เวลา น าท่านออกเดนิทางสู่ เมืองไทเป เมืองหลวงของไตห้วนั น าท่านชอ้ปปิ้ง ร้านเคร่ืองส าอางค ์COSMETIC 

SHOP ศนูยร์วมเครื่องส  าอางช่ือดงัของไตห้วนั มากมายหลายแบรนด ์ท่ีท่านสามารถซือ้เป็นของฝากแก่คนทางบา้นได ้  
จากนัน้น าท่านชอ้ปปิ้งย่าน ซีเหมินติง ถือว่าเป็นแหล่งชอ้ปปิ้งท่ียอดนิยมท่ีสดุของไตห้วนัเลยก็ว่าได ้หากเปรียบเทียบกับ
เมืองไทยคือสยามสแควรไ์ตห้วนั หากเปรียบเทียบกับเกาหลีก็คือเมียงดงไตห้วนั ดา้นในมีหลากหลายแบรนดส์ินคา้ทัง้เสือ้ผา้
และรองเท้าก่ีฬาย่ีห้อต่าง ๆ ยังมีสินคา้ย่ีห้อท้องถิ่นให้เลือกซือ้  แต่ท่ีน่ีไม่ไดมี้แค่สินคา้ช้อปปิ้งอย่างเดียว ยังมีรา้นอาหาร
เยอะแยะมากมายใหท้่านไดเ้ลือกรบัประทาน แนะน าวา่พลาดไม่ไดก้ับเมนู น า้แข็งใสไอซม์อนสเตอร ์หรือปิงซูแบบเกาหลีซึ่ง
ตน้ต  ารบัของเมนนีูอ้ยู่ท่ีซีเหมนิตงิน่ีเอง 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอัธยาศัย เพือ่ความสะดวกในการช้อปป้ิง 
ทีพั่ก ORANGE HOTEL-TAIPEI  หรือเทยีบเท่า 

วันที ่3 
ช้อปป้ิงเค้กพายสับปะรด – อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟ่ิน – ตึกไทเป 
101 (ไม่รวมค่าขึน้ตึกช้ัน89) – ตลาดซื่อหลินไนทม์าร์เก็ต – แช่น ้าแร่สไตลไ์ต้หวันแบบ
ส่วนตัวภายในหอ้งพัก 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเลือกซือ้ของฝาก ท่ี ร้านพายสับปะรด ท่ีถือว่าเป็นขนมสญัลกัษณ์ของไตห้วนัเปรียบเสมือนขนมประจ าชาติเลยก็ว่า

ไดแ้นะน าใหท้่านซือ้เป็นขนมฝากแก่คนทางบา้นหรือเพ่ือนๆ (ขนมพายสบัปะรด, ป๊อปคอรน์, เห็ดทอด เป็นตน้) 

 
น าท่านเดนิทางสู ่อุทยานแห่งชาตเิย๋หล่ิว อทุยานแห่งนีต้ัง้อยู่ทางสว่นเหนือสดุของเกาะไตห้วนั มีลกัษณะพืน้ท่ีเป็นแหลมย่ืน
ไปในทะเล การเซาะกรอ่นของน า้ทะเลและลมทะเลและการเคล่ือนตวัของเปลือกโลก  ท าใหเ้กิดโขดหินงอกเป็นรูปร่างลกัษณะ
ตา่งๆท่ีน่าตื่นตาเลยทีเดียว โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี ซึ่งมีช่ือเสียงโดง่ดงัไปทั่วโลก 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ซีฟู้ดสไตลไ์ต้หวัน) 
 ท่านสู ่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟ่ิน ระหว่างทางก่อนขึน้เขาไปยงัหมูบ่า้นจิ่วเฟ่ินท่านจะไดเ้ห็นเสน้ทางรถไฟแห่งแรกของไตห้วนัท่ี

สรา้งขึน้ในสมยัราชวงศช์ิง  ในอดีตท่ีจิ่วเฟ่ินเป็นแหล่งเหมืองทองท่ีมีช่ือเสียงตัง้แต่สมยักษัตริยก์วงสวี ้  สมยัราชวงศช์ิง มีนัก
ขดุทองจ านวนมากพากันมาขุดทองท่ีน่ี แต่ในยุคปัจจุบันนีท่ี้หมู่บา้นจิ่วเฟ่ินเป็นหมู่บา้นท่ีมีการขายของพืน้เมือง ทั้งขนม



 
 
 
 
 
 
 

  5 Promotion Taipei ทะเลสาบสรุยินัจนัทรา 4 วนั 3 คืน โดย สายการบนิไชน่า แอรไ์ลน ์                    [GQ1TPE-CI001]                                        

 

พืน้เมือง อาหาร และของฝากแบบพืน้เมืองหรือท่ีเราเขา้ใจกนัง่ายๆ คือหมู่บา้น OTOP ของไตห้วนันั่นเองและท่ีน่ียังมีโลเคชั่น
ความสวยงามและโดดเด่นเป็นเอกลกัษณเ์ฉพาะตวัจนไดร้บัคดัเลือกเป็นสถานท่ีถ่ายท าซีรี่ยเ์กาหลี ซีรี่ยไ์ตห้วนัและการต์นูแอ
นิเมชั่นของญ่ีปุ่ นท่ีฉายทั่วโลกอย่างเร่ือง SPIRITED AWAY  ท าใหผู้ค้นทั่วโลกเห็นฉากความสวยงามของหมูบ่า้นจิ่วเฟ่ินจาก
การต์นูเร่ืองนีแ้ละกลายเป็นสถานท่ีเท่ียวยอดนิยมในการมาเช็คอินหรือถ่ายรูปอีกแห่งหนึ่งของไตห้วนั  
*** หมายเหตุ หากทริปเดินทางไปหมู่บ้านจิ่วเฟ่ินตรงกับวันเสารแ์ละอาทิตยจ์ะต้องเปล่ียนรถเป็นรถเมล์แบบ
ท้องถิ่นขึ้นและลงเหมือนคนท้องถิ่น ท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศแบบคนท้องถิ่นและเพิ่มประสบการณ์การน่ัง
รถเมลข์องไต้หวัน *** 
เดนิทางกลบัไทเป น าท่านถ่ายรูปคูก่บั ตกึไทเป 101 ท่ีปัจจบุนัถือวา่เป็นจุดแลนดม์ารค์ของไตห้วนั หากท่านมาไตห้วนัแลว้ไม่
มีรูปคู่กับตึกไทเป 101 นั่นแปลวา่ ท่านมายังไม่ถึงไตห้วนั  โครงสรา้งของตึกนีแ้สดงถึงความสามารถทางดา้นวิศวกรรมของ
ไตห้วนั เพราะตึกแห่งนีต้ึกท่ีมีความสงูถึง 508 เมตร ภายในตวัอาคารมีลกูตุม้ขนาดใหญ่หนักกว่า 660 ตนัท่ีช่วยถ่วงสมดุล
ของตวัตึกไว ้และช่วยการสั่นสะเทือนเวลาท่ีเกิดแผน่ดนิไหวและในอดีตยังเคยสงูท่ีสดุในโลก แต่ตกึไทเป 101 ยงัคงความเป็น
ท่ี 1 ของไวไ้ดค้ือลฟิตท่ี์เรว็ท่ีสดุในโลก (ไม่รวมค่าขึน้ลิฟทท์ีเ่ร็วทีสุ่ดในโลกเพือ่ขึน้จุดชมววิช้ัน 89 ราคา 600 NTD)  

 
 น าท่านช้อปปิ้ง ตลาดซื่อหลินไนทม์าร์เก็ต เป็นตลาดท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของไทเป ในด้านอาหารท้องถิ่นของไตห้วัน มี

รา้นอาหารมากกว่า 80 รา้นใหท้่านไดเ้ลือกทานเลือกชิมกนัแบบสไตลท์อ้งถิ่นเลยทีเดียว และยังมีสินคา้พืน้เมือง สนิคา้แฟชั่น
วยัรุน่  รา้นรองเทา้กีฬาย่ีหอ้ตา่ง ๆ ท่ีใหไ้ดช้อ้ปปิง้กนัแบบจใุจ 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอัธยาศัย เพือ่ความสะดวกในการช้อปป้ิง 
ทีพั่ก EASTERN RESORT YANGMEI  หรือเทยีบเท่า 

** พเิศษ !! ให้ทา่นผ่อนคลายความเม่ือยล้ากับการอาบน ้าแร่ แบบบรรยากาศส่วนตัวภายในห้องพัก** 

วันที ่4 
Germanium Power – ตลาดปลาไทเป – DUTY FEE – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วัด
หลงซาน(ขอพรความรัก) – ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณ
ภูม)ิ (CI837 : 23.20-02.20) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่าน ชอ้ปปิ้ง ร้าน Germanium ท่ีขึน้ช่ือเรื่องสรอ้ยขอ้มือ Germanium ท่ีประกอบไปดว้ยแม่เหลก็แรก่อ้นธาตเุจอมาเน่ียม 

ท่ีมีคณุสมบตัิ ท าใหเ้ลือดลมเดินดีขึน้ เพิม่ความกระปรีก้ระเปรา่ และคลาย ความเครียด รวมถึงปะการงัแดง ปะการงัน า้ลึกท่ี
เป็นอญัมณีล า้คา่ท่ีหายากซึ่งมีอยู่ไมก่ี่ท่ีในโลก  
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น าท่านเพลิดเพลินกับ ตลาดปลาไทเป หรือ Addiction Aquatic Development ภายในเป็นบรรยากาศตลาดอาหารทะเล
ซีฟูด้คลา้ยของญ่ีปนุแต่ไมต่อ้งไปถึงญ่ีปุ่ น ท่านจะไดเ้ห็นบรรยากาศการซือ้ขายอาหารทะเลแบบสดๆ และมีสินคา้หลากหลาย
ใหเ้ลือกชิมหรือเลือกซือ้ไดต้ามอธัยาศยั  
จากนัน้น าท่านช็อปปิง้สนิคา้ท่ี DUTY FREE  ซึ่งมีสินคา้แบรนดเ์นมชัน้น าใหท้่านไดเ้ลือกซือ้ ในราคาโปรโมชั่นท่ีจะท าใหท้่าน
ไดส้่วนลดมากมาย สินคา้แนะน า ! เซ็ทชุดน า้หอมแบบ EXCLUSIVE SET จากแบรนดย่ี์หอ้ต่าง ๆ มีให้เลือกมากมายและท่ี
ส  าคญัท่านไดข้องแทแ้น่นอนหากท่านเลือกซือ้ในดวิตีฟ้รีและราคาถกูกวา่เมืองไทยแน่นอน  คอนเฟิรม์ !  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร TAKAO ... เมนูสุกีส้ไตลไ์ต้หวัน 1 เซ็ท/ท่าน 
 ท่านชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ท่ีสรา้งขึน้เพ่ือร  าลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ใชเ้วลาในการสรา้งถึง 3 ปี สรา้ง

แลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2523 มีพืน้ท่ีประมาณ 205 แสนตารางเมตร ดา้นในตวัอาคารประกอบไปดว้ย 2 ส่วนท่ีส  าคญัคือหอ้ง
แกลลอรี่รูปภาพตา่งๆ ของอดีตประธานาธิบดีและคนใกลช้ิดรวมถึงรูปภาพของ ท่านมาดาม ซ่ง เมย่ หลงิ หรือมาดามของท่าน
เจียงนั่นเอง ภายในหอ้งนีไ้ม่ไดมี้แค่รูปภาพเท่านัน้ท่ีเล่าเรื่องราวชีวประวตัิของท่านทั้งสองแต่ยังมีขา้วของเครื่องใช ้เสือ้ผา้ 
รถยนต์กันกระสุนประจ าต  าแหน่งท่ีจัดแสดงไว้อย่างน่าสนใจให้ท่านได้เลือกชมเลือกถ่ายรูปพรอ้มฟังเ รื่องราวทาง
ประวัติศาสตรไ์ปพรอ้มกับสิ่งเหล่านี ้ และอีกหนึ่งส่วนท่ีส  าคัญคือบริเวณชั้น 4 จัดแสดงรูปป้ันขนาดใหญ่ของท่านอดีต
ประธานาธิบดีเจียงไคเช็คและในทุก ๆ 1 ชม.จะมีการจดัโชวก์ารเปล่ียนเวรของเหลา่หทารท่ีแสดงความเคารพและภกัดีตอ่ท่าน
อดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค 
วัดหลงซานซื่อ หรือ “วัดมังกรภูเขา” เป็นวดัเก่าแก่ท่ีสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1738 ซึ่งถือไดว้า่เป็นวดัพทุธท่ีเก่าแก่ท่ีสดุในไตห้วนัก็
ว่าได ้ภายในวดัแห่งนีเ้ต็มไปดว้ยรูปแบบของประติมากรรมและสถาปัตยกรรมท่ีประณีต  ท่านจะไดเ้ห็นลวดลายมงักรและ
เหลา่เทพเจา้ท่ีไดส้รา้งไวอ้ย่างวจิิตรงดงามโดยช่างฝีมือท่ีหาไดย้ากในปัจจบุนั  ในแตล่ะวนัก็จะมีพทุธศาสนิกชนจากทั่วทกุมมุ
โลกมาเคารพสกัการะไมข่าดสายและ ส  าหรบัท่านท่ีตอ้งการขอพรเรื่องความรกั ขอดา้ยแดงเสรมิดวงความรกัขอไดท่ี้น่ีกบัองค์
เทพเจา้แห่งความรกัหรือ ”เฒ่าจันทรา ต  านานดา้ยแดงแห่งรกั” ซึงเป็นสญัลกัษณท่ี์แสดงออกถึงคู่แท ้มีช่ือเสียงโดง่ดงัมากของ
ไตห้วนั 

 สมควรแก่เวลาน าท่านออกเดนิทางสู ่สนามบนิเถาหยวน สนามบนิแห่งชาตขิองไตห้วนั 
23.20 น. เดนิทางกลบัสู ่สนามบนิสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดย สายการบนิไชน่า แอรไ์ลน ์เท่ียวบนิท่ี CI837 

(มีอาหารและเคร่ืองดืม่บริการบนเคร่ือง) 
02.20 น. เดนิทางถึง สนามบนิสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

   

Promotion Taipei ทะเลสาบสุริยันจนัทรา 4 วัน 3 คืน 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน  

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(เสริมเตยีง) 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตยีง) 

ท่านละ 

พักเดีย่ว 
ท่านละ 

วนัท่ี 23-26 พ.ย. 62 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 

วนัท่ี 19-22 ธ.ค. 62 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 

วนัท่ี 09-12 ม.ค. 63 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 
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วนัท่ี 13-16 ก.พ. 63 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 

วนัท่ี 20-23 ก.พ. 63 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 

วนัท่ี 27 ก.พ.-1 มี.ค. 63 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 

วนัท่ี 05-08 มี.ค. 63 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 

วนัท่ี 19-22 มี.ค. 63 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 

ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดนิทางกลับ] ท่านละ 7,000 บาท ราคานี้รวมรายการทัวร ์ต๋ัวเคร่ืองบนิ 

 
 

ราคาทัวรข้์างตน้ยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศนท์้องถ่ินและคนขับรถรวม 1,500 เหรียญ/ท่าน/ทริป 

หัวหน้าทัวรท์ี่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแตท่่านจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

*** ตามนโยบายของรัฐบาลไต้หวันร่วมกับการทอ่งเทีย่วก าหนดให้มีการประชาสัมพันธสิ์นค้าพืน้เมืองให้
นักท่องเทีย่วทั่วไปได้รู้จักในนามของร้านรัฐบาล คอื ร้านชาอู่หลง , ร้าน COSMETIC , ศูนยแ์ร่ GERMANIUM , ร้าน
ขนมพืน้เมือง ฯลฯ ซึ่งจ าเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวรด้์วยเน่ืองจากมีผลกับราคาทัวรจ์งึเรียนให้กับนักท่องเทีย่ว
ทุกท่านทราบว่าร้านรัฐบาลทุกร้านจ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม  การบริโภคขึน้อยู่กับความพอใจของลูกค้า

เป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิน้ 
ถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงคจ์ะเข้าร้านของทางรัฐบาลไต้หวัน  หรือหากท่านต้องการแยกตัวออกจากคณะ ณ 
วันทีมี่การลงร้านรัฐบาล  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึน้จากท่านเป็นจ านวนเงนิ 500 

NTD/ท่าน/ร้าน *** 

โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณาน าพาสปอรต์ตดิตัวมาในวันเดนิทาง พาสปอรต์ต้องมีอายุไม่ต า่กว่า 6 เดอืน 
หรือ 180 วัน ขึน้ไปก่อนการเดนิทาง และต้องมีหน้ากระดาษอย่างต า่ 6 หน้า 

หมายเหตุ : ส าหรับผู้เดนิทางทีอ่ายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดนิทางกับบดิา มารดา ต้องมีจดหมายยนิยอมให้บุตร
เดนิทางไปต่างประเทศจากบดิาหรือมารดาแนบมาด้วย 

 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ 

1.  การเดินทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวน
ดงักลา่ว ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดินทาง 

2.  ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบรษิัทฯเพื่อเช็คว่า
กรุป๊มีการคอนเฟิรม์เดินทางก่อนทกุครัง้ มิฉะนัน้ทางบรษิัทจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การช าระคา่บรกิาร 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000 บาท  
     3.2 กรุณาช าระคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน  ในกรณีท่ีคา่ทวัรร์าคาต ่ากวา่ 10,000 บาท  
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    3.3 กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลอื 15-20 วนัก่อนออกเดินทาง  
**30 วนัก่อนเดินทางส  าหรบัช่วงสงกรานตแ์ละปีใหม่** 

4.  การยกเลกิการเดินทาง 
4.1 แจง้ยกเลกิ ก่อนการเดินทาง 30 วนั ไม่นบัวนัเดินทาง คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  
**45 วนัส  าหรบัช่วงสงกรานตแ์ละปีใหม่** 
4.2 แจง้ยกเลกิ ก่อนเดินทาง 15 วนั ไม่นบัวนัเดินทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท 
4.3 แจง้ยกเลกิ นอ้ยกวา่ 15 วนัการเดินทาง ทางบรษิัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  
4.4 ยกเวน้กรุป๊ท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบิน
มีการการนัตีมัดจ าท่ีนั่งกับสายการบินและค่ามัดจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER 
FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรอื คา่ทวัรท์ัง้หมด ไม่วา่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ 
เขา้ประเทศท่ีระบุ ไวใ้นรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ 
ทัง้สิน้ 

 **ส าคัญ!! บริษัทท าธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่าน้ัน ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้า
เมืองไต้หวันโดยผิดกฎหมายและในข้ันตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและ
ไต้หวัน ขึน้อยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่าน้ัน ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคน
เข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศกไ์ม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งสิน้** 
4.6 เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ่ง หรอืไม่
เดินทางพรอ้มคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บริการและเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ 
ทัง้สิน้ 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลบั ชั้นประหยัดพรอ้มค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร ์

ขา้งตน้ 
 กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรบัเปลี่ยนระดับชั้นท่ีนั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ 

กรุณาติดตอ่เจา้หนา้ท่ี 
2.  คา่ท่ีพกัหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทียบเทา่ 

** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] หากทางโรงแรมไม่
สามารถจัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทจะมีการจัดห้องพักให้เป็นไปตาม
ความเหมาะสมในล าดับต่อไป ** 

3.  คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามท่ีระบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
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4.  เจา้หนา้ท่ีบรษิัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดินทาง 
5.  ค่าน า้หนักสมัภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน [30 กิโลกรมั] ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไข

ของแตล่ะสายการบินท่ีมีการเรยีกเก็บ 
6.  คา่ประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท ค่า

รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคา้ท่านใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
 เพิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ท่ีบรษัิทได ้** 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือนอ้ยกวา่ 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.  ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ท าหนงัสอืเดินทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ (ทางรัฐบาลไต้หวันประกาศยกเลิกวีซ่า

ให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงคจ์ะพ านักระยะส้ันในไต้หวันไม่เกิน 14 วัน ถ้ากรณีทางรัฐบาล
ไต้หวันประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามที่
สถานทูตก าหนด) 

2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องด่ืม , ค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศพัท ,์ 
คา่ซกัรดีฯลฯ 

3. คา่ภาษีน า้มนั ท่ีสายการบินเรยีกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบรษิัทฯไดอ้อกตั๋วเครื่องบิน 
4. คา่ทิปมคัคเุทศกท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ รวม 1,500 เหรยีญไตห้วนั/ทรปิ/ทา่น 

 

หมายเหตุ 
1. บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะเลื่อนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูร้ว่มคณะไม่ถึง 10 ทา่น 
2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน า้มันและภาษีสนามบินทุกแหง่เพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อน

วนัเดินทาง 
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3. บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเน่ืองจากสาเหตุ
ตา่งๆ 

4. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความลา่ชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การ
นดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูน่อกเหนือความ
รบัผิดชอบของบรษิัทฯ 

5. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของ
ทา่น, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบติัเหตจุากความประมาทของนกัทอ่งเท่ียวเอง 

6. เม่ือทา่นตกลงช าระเงินมดัจ าหรอืค่าทวัรท์ัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แลว้ ทางบรษิัทฯ จะถือวา่ทา่นได้
ยอมรบัเงื่อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

 

คุณสมบัตกิารเข้าเมืองไต้หวัน (ส าหรับกรณีการเข้าเมืองไต้หวันตามมาตรการยกเว้นวซ่ีา) 

1. หนงัสือเดนิทางอิเลก็ทรอนิกสท่ี์ยงัมีอายกุารใชง้านเหลืออยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในเมืองไตห้วนัจะตอ้งไมเ่ป็นสิ่งท่ีขดัตอ่กฎหมาย และเขา้ข่ายคณุสมบตัิเพ่ือการพ านัก

ระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเขา้เมือง จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านกัไมเ่กิน 14 วนั 
4. เป็นผูท่ี้ไม่มีประวตักิารถกูสง่ตวักลบัจากเมืองไตห้วนั หรือมไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้เมือง และ

ไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัท่ีิอาจจะถกูปฏิเสธไมใ่หเ้ขา้เมือง 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวซ่ีาเข้าเมืองไต้หวันให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้เมืองไตห้วนัใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ านกัระยะสัน้ในเมืองไตห้วนัไมเ่กิน 14 วนั ไมว่า่จะดว้ย
วตัถปุระสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียว เย่ียมญาต ิหรือธรุกิจ อาจจะมีการ ถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง เพ่ือ
เป็นการยืนยนัวา่มีคณุสมบตัใินการเขา้ เมืองไตห้วนั 
**เอกสารท่ีอาจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนญุาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตั๋วเครื่องบนิและเอกสารเรื่องท่ีพกัทางบรษัิทจะ
จดัเตรียมใหก้บัลกูทวัร ์แตท่ัง้นีข้ึน้อยู่กบัการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมืองของไตห้วนั** 

1. ตั๋วเครื่องบนิขาออกจากเมืองไตห้วนั  
2. สิง่ท่ียืนยนัวา่ท่านสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายท่ีอาจเกิดขึน้ระหวา่งท่ีพ านกัในเมืองไตห้วนั  

    (เช่น เงินสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 
3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัทท่ี์ตดิตอ่ไดร้ะหวา่งท่ีพ านกัในเมืองไตห้วนั (เช่น คน รูจ้กั โรงแรม และอ่ืนๆ) 
4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งท่ีพ านกัในเมืองไตห้วนั 


